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Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland 
 

MARTINUSBERICHT 
                 
          Nr 1            10 tot en met 23 januari 2021 

 
De makers van het Martinusbericht wensen u 

een gezegend 2021.  Een hoopvol jaar! 

 

Een nieuw jaar! 

 

Dat het een onwerkelijk jaar was 

hoef ik u niet te vertellen. 

Niemand is eraan ontkomen. 

In het begin was de eerste 

gedachte misschien: het zal 

allemaal wel meevallen. 

Sommigen deden er misschien 

nog wat lacherig over. Maar 

toen we dagelijks 

geconfronteerd werden met de 

beelden uit Italië en in 

Nederland de eerste gevallen bekend werden, sloeg de stemming 

wel om. 

Veel goede voornemens en gemaakte plannen werden abrupt 

verstoord. De zo vanzelfsprekende “gewone” vrijheid werd ons 

“ontnomen” door de afgekondigde intelligente lockdown. Veel werd 

anders en onwerkelijk. 

Horeca en winkels werden gesloten, openbaar vervoer en 

vliegverkeer werden stilgelegd, ook kerken en scholen gingen dicht. 
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Er waren schrijnende momenten na het sluiten van verzorgings- en 

verpleeghuizen, bij het afscheid nemen van een geliefde of het 

houden van een uitvaartviering. 

Ondanks of misschien wel juist door de beperkende maatregelen: 

geen handen schudden, was je handen stuk, houd 1,5 meter 

afstand, blijf thuis bij gezondheidsklachten, ontstond er ook tijd om 

nog beter te beseffen wat nu echt belangrijk is, was er meer tijd om 

aandacht te hebben voor de ontluikende natuur, mede geholpen 

door het prachtige voorjaarsweer. 

Vergaderen en leren gingen online en er werd thuisgewerkt. 

Kerkvieringen gingen online en er werd thuisgekerkt. 

Veel activiteiten konden niet doorgaan of werden uitgesteld naar 

betere tijden, die er hopelijk maar weer snel zouden komen. Iedere 

keer zoeken naar de juiste balans tussen wel of niet doen. 

De angst voor vereenzamen, het verminderen van verbondenheid 

met elkaar en de kerk lagen op de loer. Gelukkig zijn er altijd 

mensen die op zo’n moment veel initiatieven ontplooien, om dit zo 

veel mogelijk te voorkomen. 

Naast de vele minder zichtbare acties, die zijn uitgevoerd, was de 

activiteit “Geloof, Hoop en Liefde” op het kerkplein een duidelijk 

voorbeeld om de verbondenheid te behouden. 

De aandacht voor elkaar was nog belangrijker geworden. 

Ondertussen ging de tijd gewoon door. Ook al werd dat door velen 

niet zo ervaren. 

Veel vrijwilligers van de verschillende werkgroepen hebben 

nagedacht en zich ingezet om de transitie van het Eucharistisch 

Centrum van de Heilige Kruiskerk naar de Sint Martinus mogelijk te 

maken. En dat was een hele klus. Het is goed om te vermelden dat 

bij deze transitie vertegenwoordigers van alle 

geloofsgemeenschappen betrokken waren. 

In het weekend van 28 en 29 november was het dan zo ver. Met een 

dubbel gevoel, de Heilige Kruis moet immers zijn deuren sluiten, 

hadden wij dit moment grootser willen oppakken. De scherpere 

maatregelen lieten het helaas niet toe dat meer dan 30 mensen de 

viering in de kerk konden bijwonen. Gelukkig werden door grote 
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inspanning van een aantal vrijwilligers nog net op tijd online 

vieringen vanuit de Sint Martinus mogelijk. 

Maar het Kerstfeest moest nog komen. Ook voor de dagen naar 

Kerst waren al mooie plannen gemaakt. Hoe vreemd was het om 

niet naar de Kerstnachtmis te kunnen? De altijd bomvolle 

Martinuskerk was nu leeg; alleen de noodzakelijke vrijwilligers waren 

er. De beelden van de viering waren mooi, mede door de mooie 

versiering van de bloemengroep. 

Maar het blijft onwerkelijk om de komst van het Kerstkind thuis te 

vieren, ondanks dat recent onderzoek vertelt dat online vieringen 

misschien wel door meer mensen bekeken worden dan door het 

normaal aantal kerkgangers. 

Het besluit om alleen online vieringen zonder kerkgangers te houden 

in de Sint Martinuskerk, heeft ook gevolgen voor de 

Nieuwjaarsreceptie, gewoonlijk een gezellige bijeenkomst en de 

mogelijkheid elkaar te ontmoeten en het allerbeste te wensen. Dit 

jaar even niet de bijeenkomst; wensen zijn natuurlijk altijd welkom! 

Nog meer dan andere jaren waren in de mondelinge, schriftelijke en 

digitale wensen “Een beter jaar en goede gezondheid” te horen of te 

lezen. 

Dat is ook wat ik u namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep van 

harte toewens: 

Een gezegend nieuw jaar, alle goeds en gezondheid voor u 

en uw dierbaren! 

 

Namens Locatieraad en Pastoraatsgroep, 

Han van Schagen 

 

Vieringen zonder kerkgangers 

 

Onderstaand bericht is al eerder digitaal verspreid in de extra editie 

van 29 dec. j.l., maar nemen we nog een keer op voor wie dit gemist 

heeft. 
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 In overleg met de leden van Locatieraad, Pastoraatsgroep en 

werkgroep Coronamaatregelen hebben wij een moeilijk, maar wel 

overwogen besluit genomen om in ieder geval gedurende de 

lockdown - periode tot en met 19 januari alleen online kerkvieringen 

zonder kerkgangers te houden. 

Wij constateren dat vieringen met kerkgangers in deze periode, 

waarin de kans op besmetting nog steeds heel groot is, en 

misschien alleen nog maar toeneemt, niet meer verantwoord door 

ons kunnen worden georganiseerd. Dit ondanks de goed 

geïnstrueerde vrijwilligers. Hiervan heeft een aantal duidelijk 

aangegeven een onveilig gevoel te hebben bij de inzet rondom een 

viering  zoals wij deze in de afgelopen periode hebben 

georganiseerd. 

Wij hopen door de verminderde contacten ook een steentje bij te 

dragen aan het terugdringen van het zorgelijk aantal besmettingen, 

de fors toegenomen ziekenhuisopnames en het borgen van de 

reguliere zorg in ons land. 

Gelukkig heeft de Sint Martinus nu ook de mogelijkheid om online 

vieringen te houden. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om deze 

online- vieringen zo goed mogelijk te verzorgen. 

(zie verder in deze extra editie van het Martinusbericht hoe u de 

online vieringen kan bekijken en welke vieringen online zullen 

worden uitgezonden de komende periode) 

Uitvaartvieringen, waarvan de organisatie bij de 

begrafenisondernemer ligt, gaan door met in achtneming van de 

maatregelen van het Bisdom. 

Wij realiseren dat dit besluit om uitsluitend online-vieringen te 

houden in de Martinus verder gaat dan het advies van het Bisdom.  

Wij menen dat we uit verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid 

nu een pas op de plaats moeten maken; dat doet pijn en valt ons 

zwaar. Deze verantwoordelijkheid voor ieders gezondheid overstijgt 

echter het samenkomen.  

Wij troosten ons met de gedachte dat God er is, ook als wij niet 

samenkomen. 
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Op het eind van het bewogen jaar hadden wij u liever een andere 

mededeling willen doen, maar helaas. 

In het vertrouwen dat de komst van het Kerstkind ons hoop en 

kracht zal geven voor het komende jaar, wens ik u een goede 

jaarwisseling en een zalig Nieuwjaar toe. 

Namens de Locatieraad en Pastoraatsgroep, 

 

Han van Schagen 

 

Bericht van het Parochiebestuur 

 

Net als het vorige bericht nemen we dit bericht uit de laatste extra 

editie nog een keer op. 

 

Beste Voorzitter van de locatieraden, pastoraatsgroepen en 

contactpersoon van het Brandpunt, 

Hierbij informeer ik jullie over een nieuwe ontwikkeling binnen onze 

parochie. Pastor Roderick heeft aangegeven zich met ingang van 

het nieuwe jaar volledig te willen richten op zijn werk als 

mediapriester. Hij kan zich dan volledig wijden aan 

televisieprogramma’s, social- mediaoptredens en de internationale , 

internationale internet-vieringen, waarin hij voorgaat. Dit betekent 

dat hij vanaf 1 januari niet meer formeel verbonden is aan de 

parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, waar hij als assistent bij 

kerkelijke vieringen het pastoraal team ondersteunde. In de 

afgelopen jaren heeft Roderick zich door zijn mediaoptredens 

ontwikkeld tot een van de bekendste Rooms-Katholieke priesters in 

Nederland. De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort was 

hiervoor een logische uitvalsbasis. Jarenlang opereerde het 

Omroeppastoraat van de KRO vanuit de St. Franciscus 

Xaveriuskerk in Amersfoort. De parochie heeft dus een rijk 

mediaverleden. Pastor Roderick en de parochie zijn in overleg over 

praktische zaken zoals het gebruik van de St. Josephkerk en -

pastorie voor zijn mediawerk. Het bestuur bedankt pastor Roderick 

voor zijn inzet voor onze parochie en wenst hem veel succes met 
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zijn werk als mediapriester. Het bericht over het vertrek van 

Roderick staat inmiddels op de website. 

Ik wens jullie een Gezegend 2021. Blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet,  Renée Hoes, 

secretaris parochiebestuur Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.   

 

Inschrijving voor de eerste communie 

 
Voor kinderen uit groep 4 is de inschrijving voor de eerste 

communie van start gegaan. De kinderen die volgens de 

parochieadministratie in aanmerking kunnen komen om mee te 

doen, zijn persoonlijk uitgenodigd. 

Geen brief ontvangen en toch een kind in groep 4 of hoger? Neem 

even contact op. (edithvos@kpnmail.nl 0657541256) 

In januari starten we met de ouders (Corona-proof). De kinderen 

zullen waarschijnlijk in februari met de lessen kunnen beginnen. 

De data voor de eerste communievieringen van 2021 zijn: 

maandag 24 mei (2e Pinksterdag) in de St. Martinuskerk in 

Hoogland, 11.00 uur, Startavond online 14 januari 

zondag 30 mei in de St.Ansfriduskerk in Amersfoort, 11.00 uur, 

startavond 21 januari 

zondag 30 mei in de St.Josephkerk in Hooglanderveen, 14.00 

uur, startavond 25 januari 

 

Interview Ad van Dijk 

 

Door het Spiritueel en Cultureel Centrum Amersfoort worden 

regelmatig interviews gehouden. 

Dit keer met Ad van Dijk, al vele jaren actief betrokken in de 

Martinuskerk in Hoogland. Hij is een enthousiaste en positieve man. 

Ad vertelt over het eucharistisch centrum in de Martinuskerk en de 

verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Het vraagt om 

mailto:edithvos@kpnmail.nl
mailto:edithvos@kpnmail.nl
http://kpnmail.nl/
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aanpassing binnen de hele parochie: het oude loslaten en het 

nieuwe vormgeven. 

De Eucharistie en daarbij vooral het breken en delen van brood, is 

een mooi en bijzonder ritueel.  

Ad vraagt daarnaast ook aandacht voor andere waardevolle rituelen 

in het geloof. Op zondag is er de Eucharistie en op zaterdagavond 

komen er andersoortige vieringen met actuele en maatschappelijk 

relevante thema’s, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en leven met 

Corona.  Zie de link voor het interview met Ad van Dijk 

https://www.youtube.com/watch?v=QaRNFSPqnV8 

 

COLLECTEROOSTER 

16 tot en met 31 januari                                Actie Kerkbalans 

 
GEBEDS - EN MISINTENTIES 
 
Zondag 10 januari 2021 

Jaargedachtenis: 

Lies Kok - Abelen. 

 

Misintentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Jan Smink en ouders Smink - Schoonderbeek; 

Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen- van 

de Grootevheen; 

Sjaan van Wee - Eijbergen. 

 

 

Zondag 17 januari 2021 

Jaargedachtenis: 

Piet van de Wolfshaar Zeldertseweg. 

 

Misisintentie: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel. 

https://www.youtube.com/watch?v=QaRNFSPqnV8
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KOMENDE VIERINGEN: 
 
Week 2    week 3 
Zondag 10 januari om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor J. Skiba; 

Zang: Sint Martinuskoor. 

 

Vrijdag 15 januari om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Seniorenviering. 

 

Week 4 

Zondag 24 januari om 11.00 

uur  

Eucharistieviering; 

Voorganger: Kardinaal Eijk; 

Zang: GospelKidz; 

Vormselviering. 

Zondag 17 januari om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor M. 

Meneses; 

Zang: Parochiekoor Hoogland 

 

Donderdag 21 januari om 

18.30 uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: Pastoraal werkster 

E. Vos; 

Pianist; 

Viering van Vergeving. 

 

 

 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor Kerkbalans: 
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v. 
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: http://www.katholiekamersfoort.nl/onze-parochie/sint-martinus/  
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 24 januari 2021. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 21 januari 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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